Verkeers- en vervoersprotocol o.b.s. De Uilenbrink
De schoolomgeving is in het voorjaar van 2021 aangepast om prettig verkeer mogelijk te maken.
Zo treft u een 30 km-zone aan, borden met stop- en parkeerverboden, verhoogde kruisingsvlakken, verbeterde
fietsoversteken, een verbeterd fietspad naast de school, klinkers ipv asfalt voor de school en een Kiss & ridestrook.
▪ Te voet naar school: Uiteraard de beste manier om naar school te komen. Woon je op een “….laar”? Dan
kom je te voet. We lopen ook naar de gym met de klas, dus je hebt geen fiets nodig. Wanneer er minder
fietsen geparkeerd hoeven te worden op het plein, hoe meer speelruimte we overhouden. Kom je lopend dan
heb je de keus uit twee ingangen. De eerste is de looproute naast de Kiss & Ride-strook vanuit de Melisselaar,
de tweede is naast het fietspad bij het veldje/schuurtje.
▪ Per fiets: Woon je wat verder weg? Dan kom je op de fiets. Je gebruikt de ingang over het fietspad bij het
veldje/schuurtje. Je loopt het plein op en parkeert je fiets in de fietsenstalling. Ouders die op de fiets zijn en
hun fiets even moeten parkeren, zorgen voor een veilige plek en parkeren deze niet op het fietspad of het
plein maar bijvoorbeeld op het grasveld.
▪ Met de auto: Komt u toch met de auto dan gelden er een aantal afspraken. In de directe omgeving van de
school geldt een stop- en parkeerverbod. Er is ook maar weinig parkeerruimte, dus zet uw auto veilig en legaal
weg en loop een stukje naar de school als dat nodig is. U kunt ook gebruik maken van de nieuwe Kiss & Ridestrook. U rijdt dan naar de school vanaf de Ypelaar, alleen dan is de Kiss & Ride strook en de bijbehorende
parkeerplaats bereikbaar. Rijd hier stapvoets. Bij het inrijden treft u eerst het Kiss & Ride gedeelte, hier kunt u
aan de zijkanten stoppen en uw kinderen laten uitstappen. U mag hier niet parkeren, alleen kort stoppen.
Daarna maakt u de bocht en rijdt het terrein af en verlaat het terrein verplicht rechtsaf. U kunt ook kiezen om
niet de Kiss & Ride-strook te gebruiken maar de bocht te nemen en dan kort te parkeren in de parkeervakken.
Daarna moet de auto daar weer weg omdat dit gedeelte tijdens schooltijd afgesloten wordt en bij het
schoolplein hoort.

Vervoer van kinderen per auto
Wanneer de school bij het vervoeren van kinderen gebruik maakt van auto’s van ouders en/of leerkrachten
dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Verplichtingen bestuurder/eigenaar auto:
 De auto dient te beschikken over gordels voor en achter in de auto en zonodig (voor een kind kleiner
dan 1.35m.) een autostoeltje of zittingverhoger;
 Het eigen kind kleiner dan 1.35m. dient wel het aanwezige autostoeltje of zittingverhoger te
gebruiken;
 Andere kinderen kleiner dan 1.35 m. mogen de aanwezige gordel gebruiken;
 Alle leerlingen en bijrijder(s) dragen een gordel tijdens de rit;
 Er mogen maximaal het aantal leerlingen en bijrijder(s) mee in de auto als dat er gordels in de auto
aanwezig zijn;
 De bestuurder is verplicht voor de auto een ongevallenverzekering voor inzittenden of
schadeverzekering voor inzittenden te hebben afgesloten;

 Ten hoogste het aantal personen waarvoor deze verzekering dekking biedt mag worden vervoerd met
deze auto;
 Het moet voor de chauffeurs duidelijk zijn dat zij kinderen op vrijwillige basis vervoeren en zij de
school noch het bestuur aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade geleden bij of vanwege het
vervoer van kinderen.

Verplichtingen school/leerkracht:
 Via de school is een verzekering afgesloten waarbij letselschade opgelopen tijdens schoolactiviteiten
gedekt is in geval het door de verzekering van de ouders niet gedekt is;
 De school/leerkracht is verantwoordelijk voor het telkens bekend maken van dit vervoerprotocol aan
ouders en/of anderen die rijden voor schoolactiviteiten;
 De leerkracht zorgt voor duidelijke informatie over de bestemming, adres om in te voeren in
navigatiesysteem en/of routebeschrijving.
Voor de meest recente toelichting zie: https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto.

